ขอบเขตของงาน
(TERMS OF REFERENCE : TOR)

โครงการ : ประกวดราคาจางเหมากอสรางอาคารสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี (เพิ่มเติม)
1. ความเปนมา
ปจจุบันสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีมีที่ทําการเปนอาคาร ๒ ชั้น จํานวน 1 หลัง
แตเนื่องจากสํานักงานฯ มีบุคลากรจํานวนมากถึง 57 คน ประกอบกับจํานวนคดีในทุกภารกิจและเอกสาร
เพิ่ มขึ้น เปน จํ านวนมาก จึง ทํ าให สถานที่ ทําการคั บ แคบไมเ พี ยงพอต อการปฏิ บั ติร าชการและการให บริ การ
ประชาชน ซึ่งปจจุบันยังมีพื้นที่ที่อยูในความครอบครองของสํานักงานฯ บริเวณดานหลังอาคารเดิมที่สามารถ
กอสรางอาคารเพิ่มเติมได
2. วัตถุประสงค
2.1 ใชเปนสถานที่ทําการของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี (เพิ่มเติม)
2.2 รองรับอัตรากําลังเจาหนาที่และการใหบริการประชาชนที่มาติดตอราชการ
3. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
อิเล็กทรอนิกส

3.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง

3.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติ บุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
3.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไม
เปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาจาง
ครั้งนี้
3.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
3.๕
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามลานหาแสนบาทถวน)
และเปนผลงาน (สัญญาเดียว) ที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการ สวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ นับจากวันทําการกอสรางแลวเสร็จตามสัญญาจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมเกิน 5 ป
/3.6 ผูประสงค...

-23.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีวิศวกรโยธาและสถาปนิก ประเภทภาคีขึ้นไปสาขาละไมนอย
กวา 1 คน ควบคุมงานกอสรางตามมาตรฐานของ กฎหมายวิชาชีพวิศวกรรม กฎหมายวิชาชีพสถาปตยกรรม
และกฎหมายควบคุมอาคาร อยางตอเนื่องจนแลวเสร็จ
วิศวกรหรือสถาปนิกตองมีหนังสือรับรองการเปนผูควบคุมงาน
และมีสําเนาใบอนุญาตเปน
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรม
ซึ่งตองไมหมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
4. รูปแบบรายการและคุณลักษณะเฉพาะ
จํานวน 1 หลัง

๔.๑ อาคารสํานักงานคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ ๗๒๐ ตารางเมตร
๔.๒ ปรับพื้นที่และกอสรางถนนภายในสํานักงาน

5. ระยะเวลาดําเนินการ
กําหนดเวลาแล ว เสร็ จ ภายใน 300 วั น นั บ ถั ด จากวัน ลงนามในสั ญญาจ างหรื อวั น ที่ ได รั บ
หนังสือแจงจากกรมคุมประพฤติใหเริ่มทํางาน
6. ระยะเวลาสงมอบงานจาง
แบงงวดงานออกเปน 7 งวดงาน ภายในระยะเวลาดําเนินการ 300 วัน
7. วงเงินในการจัดจาง (ราคากลาง)
7,243,000 บาท (เจ็ดลานสองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถวน)
หมายเหตุ
ทานสามารถเสนอแนะวิจารณหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางขอบเขตของงานนี้
เปนลายลักษณอักษรดวยไปรษณียตอบรับดวนพิเศษ (EMS) สงไปที่ งานพัสดุ กลุมงานการคลัง
สํานักงานเลขานุการกรม
กรมคุมประพฤติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 เลขที่ 120 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 หรือสงทาง E- mail Address : stock@probation.go.th โดยระบุชื่อ ที่
อยู หมายเลขโทรศัพท ที่สามารถติดตอได

ประกาศกรมคุมประพฤติ
เรื่อง ประกวดราคาจางเหมากอสราง อาคารสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี (เพิ่มเติม)
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
----------------------------------กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม มีความประสงคจะประกวดราคาจางเหมากอสรางอาคาร
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี (เพิ่มเติม) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ราคากลางของงานประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ค รั้ ง นี้ เป น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
7,243,000 บาท (เจ็ดลานสองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถวน) และหากปรากฏวาการเสนอราคางานกอสราง
มี ร าคาที่ แ ตกต า งไปจากราคากลางที่ ไ ด ป ระกาศไว ราคากลางดั ง กล า วไม มี ผ ลผู ก พั น ให ต อ งปฏิ บั ติ ไ ปตาม
ราคากลาง นั้น

อิเล็กทรอนิกส

ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1 ผู ประสงค จะเสนอราคาต องเป นผู มีอาชี พรั บ จางงานที่ป ระกวดราคาจ างด วยวิ ธีการทาง

2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการประกวดราคาจางครั้งนี้
4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๕. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามลานหาแสนบาทถวน)
และเปนผลงาน (สัญญาเดียว) ที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริ ห ารราชการ ส ว นท อ งถิ่ น หน ว ยงานอื่ น ซึ่ ง กฎหมายบั ญญั ติ ใ ห มีฐ านะเป น ราชการบริ ห ารส ว นท อ งถิ่ น
รัฐ วิส าหกิ จ หรื อหน วยงานเอกชนที่ กรมเชื่อถื อ นั บจากวั นทํ าการกอสรางแล ว เสร็ จตามสั ญญาจนถึ งวัน ยื่ น
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมเกิน 5 ป
/๖. ผูประสงค...

-2๖. ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีวิศวกรโยธาและสถาปนิก ประเภทภาคีขึ้นไปสาขาละไมนอย
กวา 1 คน ควบคุมงานกอสรางตามมาตรฐานของ กฎหมายวิชาชีพวิศวกรรม กฎหมายวิชาชีพสถาปตยกรรม
และกฎหมายควบคุมอาคาร อยางตอเนื่องจนแลวเสร็จ
วิศวกรหรื อสถาปนิ กต องมี ห นั งสือรั บ รองการเป น ผูควบคุ มงานและมี สําเนาใบอนุ ญาตเป น
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรม ซึ่งตองไมหมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
กําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่...........................................เวลา ๑๑.๐๐ น.
เป นต นไป ณ สํ านั กงานคุ มประพฤติ จังหวัด กาญจนบุรี เลขที่ 18/7 หมู ที่ 12 ถนนแม น้ําแม กลอง ตําบล
ปากแพรก อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมารวมประชุมฟงคําชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารการเสนอ
ราคา และจากนั้นผูประสงคจะเสนอราคาจะตองไปดูพรอมทั้งตรวจสอบสภาพสถานที่กอสรางดวยตนเอง หากผู
ประสงคจะเสนอราคารายใดไมไปดูสถานที่กอสรางหรือรับฟงคําชี้แจงดังกลาว ใหถือวาผูประสงคจะเสนอราคา
รายนั้นทราบถึงสภาพสถานที่กอสรางและทราบถึงรายละเอียดตางๆ ที่กรมคุมประพฤติไดมีการตรวจสอบและ
ชี้แจงแลว
กํ า ห น ด ยื่ น เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก ว ด ร า ค า จ า ง ด ว ย วิ ธี ก า ร ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ใ น วั น ที่
............................................ระหว างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ งานพัส ดุ กรมคุมประพฤติ
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 ถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
กําหนดประกวดราคาด ว ยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส ในวั นที่ . .......................................
เวลา ............... น. เปนตนไป
ผูส นใจติ ด ตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ างด ว ยวิธี การทางอิเ ล็ กทรอนิ กส ในราคาชุ ด ละ
๔,๐๐๐ บาท (สี่ พัน บาทถ ว น) ได ที่งานพั ส ดุ กรมคุ มประพฤติ ศู น ย ร าชการเฉลิ มพระเกี ย รติ 80 พรรษา
5 ธั น วาคม 2550 อาคารราชบุ รี ดิ เ รกฤทธิ์ ชั้ น 4 ถนนแจ ง วั ฒ นะ แขวงทุ ง สองห อ ง เขตหลั ก สี่
กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที.่ ..........................................................ถึงวันที่ ..............................................หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 02 141 4773 - 91 และ 02 143 0684 - 56 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่
/2556
การจางเหมากอสรางอาคารสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี (เพิ่มเติม)
ตามประกาศกรมคุมประพฤติ
ลงวันที่
-------------------------------กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “กรม” มีความประสงคจะประกวด
ราคาจางเหมากอสราง อาคารสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี (เพิ่มเติม) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ณ ที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน ส.กจ.๑๐๕ หมูที่ 12 ถนนแมน้ําแมกลอง ตําบลปากแพรก อําเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
1.1 แบบรูป รายการละเอียดวัสดุ สิ่งกอสราง
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจาง
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.5 แบบสัญญาจาง
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.7 สูตรการปรับราคา
1.8 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.9 บัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.10 วิธีการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.11 รายละเอียดงวดงานและงวดเงิน

/2. คุณสมบัต.ิ ...

- 2 2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคาราย
อื่น และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมตามขอ 1.8
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามลานหาแสนบาทถวน)
และเปนผลงาน (สัญญาเดียว) ที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริ ห ารราชการ ส ว นท อ งถิ่ น หน ว ยงานอื่ น ซึ่ ง กฎหมายบั ญญั ติ ใ ห มีฐ านะเป น ราชการบริ ห ารส ว นท อ งถิ่ น
รัฐ วิส าหกิ จ หรื อหน วยงานเอกชนที่ กรมเชื่อถื อ นั บจากวั นทํ าการกอสรางแล ว เสร็ จตามสั ญญาจนถึ งวัน ยื่ น
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมเกิน 5 ป
2.6 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีวิศวกรโยธาและสถาปนิก ประเภทภาคีขึ้นไปสาขาละไม
นอยกวา 1 คน ควบคุมงานกอสรางตามมาตรฐานของกฎหมายวิชาชีพวิศวกรรม กฎหมายวิชาชีพสถาปตยกรรม
และกฎหมายควบคุมอาคาร อยางตอเนื่องจนแลวเสร็จ
วิศวกรหรือสถาปนิ กตองมี หนังสือรับ รองการเปน ผูควบคุมงาน และมีสําเนาใบอนุญาตเป น
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรม ซึ่งตองไมหมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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-3(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุน
รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวม
คา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคา
ฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่น
เอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(3) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง
(4) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมด ที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.9 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลง
นาม พรอมประทับตรา (ถามี)
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(6) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมด ที่ไดยื่นตามแบบ ในขอ 1.9 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดย
ไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาให
ชัดเจน พรอมประทับตรา (ถามี) หากมีการขูด ลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูประสงคจะ
เสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูประสงคจ ะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ และราคาในบัญชีรายการกอสร างให
ครบถวน
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-44.3 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันยืนยันราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางให แลว
เสร็จ ไมเกิน 3๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากกรมใหเริ่มทํางาน
4.5 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคา
ควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่
จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ที่ปดผนึก ซองเรียบรอย จาหนาซองถึงคณะกรรมการประกวดราคาจาง โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอการ
ประกวดราคาจาง” ในวันที่.............................................. ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.
ณ งานพัสดุ กรมคุมประพฤติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ชั้น 4 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไม
รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอ
ราคาแตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.8 (1)
ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม และพรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอ ตามขอ 3.2
และแจงใหผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือวิธี
อื่นใดที่มีหลักฐานวาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และกรมจะพิจ ารณาลงโทษผูป ระสงคจ ะเสนอราคาหรือ ผู
มีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปน ผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่ มี ผ ลประโยชน ร ว มกั น กั บ ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคารายอื่ น หรื อเป น ผู มี ผ ลประโยชน ร ว มกั น ระหว า ง
ผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
หรื อเป น ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาที่ ไ ม ผ า นคุ ณสมบั ติ ทางด า นเทคนิ ค อาจอุ ท ธรณ คํ าสั่ ง ดั ง กล าวต อหั ว หน า
หนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ
ของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด
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-5หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ป ระสบขอ ขัด ขอ งจนไมอ าจดํ า เนิน การตอ ไปใหแ ลว เสร็จ ภายในเวลาที ่กํ า หนดไว
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิ ใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติด ตอ สื่อ สารกับ บุค คลอื ่น และเมื่อ แกไ ขขอ ขัด ขอ งแลว จะใหดํา เนิน กระบวนการเสนอราคาตอ ไปจาก
ขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพัก กระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคา
จะไมแลวเสร็จไดโ ดยงาย หรือขอขัด ของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหมโดยจะแจง
ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิท ธิใ นการตัด สิน ใจดํ า เนิน การใดๆ ระหวา งการ
ประกวดราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูประสงคจ ะเสนอราคาที่ไดรับการคัด เลือกใหเปน ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ
ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่
๗,24๓,000 บาท (เจ็ดลานสองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถวน)
(3) ราคาที่เ สนอจะตอ งเปน ราคาที่ร วมภาษีมูล คา เพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถา มี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน จะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน ที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดย
ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และ
จะตอ งเสนอลดราคาขั้น ต่ํา (Minimum Bid) ไมนอ ยกวา ครั้งละ 10,000 บาท จากราคาสูงสุด ในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 10,000 บาท จาก
ราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้น
แลว จะตองยืน ยัน ราคาตอผูใหบ ริก ารตลาดกลางอิเ ล็ก ทรอนิก ส ราคาที่ยืน ยัน จะต อ งตรงกับ ราคาที่เ สนอ
หลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจาย
ในการใหบ ริก ารเสนอราคาทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส และคา ใชจ า ยในการเดิน ทางของผู ใ หบ ริก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอ ในวันที่ ..........................................ตั้งแตเวลา
.............น. เปน ตน ไป ทั้ง นี้ จะแจง นัด หมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เ สนอราคา (บก.005)
ใหทราบตอไป
/5. หลักประกันซอง...

-6(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิ
เสนอราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บ ไซตของผูใหบ ริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค
จํานวน 362,150 บาท (สามแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งรอยหาสิบบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมี
ระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิค หรือ
กอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ
1.6 (1)
5.4 หนั ง สื อค้ํ าประกั น ของบริ ษัทเงิ น ทุ น หรื อบริ ษัทเงิ น ทุ น หลั กทรั พ ย ที่ ได รั บ อนุ ญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
ในกรณีหลักประกันเปนเช็คธนาคารตางจังหวัดที่สั่งจายใหกรม กรมจะคืนหลักประกันดังกลาว
ใหหลังจากหักคาธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คตางจังหวัดจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว
การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

ราคารวม

6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินดวย

6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น
เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอกรมเทานั้น
6.3 กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของกรม
/(2) เสนอรายละเอียด...

-7(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือกรมมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข อ เท็ จ จริ ง อื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาได กรมมี สิ ท ธิ ที่จ ะไม รั บ ราคาหรื อ ไม ทํ า สั ญ ญา
หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
6.5 กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมี
สิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใช
ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือกรม จะใหผูมีสิทธิเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน
ที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสให
เสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงไดกรมมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณี ที่ ป รากฏข อ เท็ จ จริ ง ภายหลั ง จากการประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส วาผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมี
สิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเปน ผูมีผลประโยชนรว มกันระหว างผู มีสิทธิเสนอราคากั บผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วัน ประกาศประกวดราคาจางดวยวิ ธีการทางอิเ ล็กทรอนิกส หรือเป นผูมีสิทธิเสนอราคาที่
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.8 กรมมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิ
เสนอราคาดังกลาว และกรมจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตาม
แบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.5 กับกรมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญา เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางทีป่ ระกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ให
กรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
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7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานั้น
ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน
ขอ 1.6 (2)
7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพน
จากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
ในกรณีหลักประกันเปนเช็คธนาคารตางจังหวัดที่สั่งจายใหกรม กรมจะคืนหลักประกัน
ดังกลาวให หลังจากหักคาธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คตางจังหวัดจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว
8. คาจางและการจายเงิน
กรมจะจายเงินคาจาง โดยแบงเปนงวดดังระบุในขอ 1.11
9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือ
ทําสัญญาจ างตามแบบดั งระบุในข อ 1.5 แล วแต กรณี จะต องรับ ประกัน ความชํ ารุ ด บกพร องของงานจางที่
เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันที่กรมไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินนอกงบประมาณ (เงินดอกเบี้ยอัน
เกิดจากเงินกลางของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม) การลงนามในสัญญาจางจะทําไดตอเมื่อกรมไดรับอนุมัติ
เงินนอกงบประมาณ (เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม) แลวเทานั้น
ราคากลางของงานจางเหมา กอสรางอาคารสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี
(เพิ่มเติม) ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 7,243,000 บาท
(เจ็ดลานสองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถวน)
11.2 เมื่อกรมไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
ตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจาง
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
/(1) แจงการสั่ง…

-9(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน 7 วัน
นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย
ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
11.3 ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาซึ่ งได ยื่ น เอกสารประกวดราคาด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส ตอกรมแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมี
สิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 4.7 (4)
(5) (6) และ (7) มิฉะนั้น กรมจะริบหลักประกัน ซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงิน ที่จัดหาทัน ที และอาจ
พิจารณาเรีย กรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเ ปน ผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรม
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
11.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งกรมไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ 7 กรมจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
11.5 กรมสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
12. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.7 จะนํามาใชในกรณีคา
งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการดังตอไปนี้
(1) สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ใหใชทั้งกรณีเพิ่มหรือลดคางานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนี
ราคา ซึ่งจัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชยมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปดซองประกวด
ราคา สําหรับกรณีที่จัดจางโดยวิธีอื่นใหใชวันเปดซองแทน
(2) ในกรณีที่งานกอสรางหลายประเภทในงานจางคราวเดียวกันจะตองแยกประเภทงาน
กอสรางแตละประเภทใหชัดเจนตามลักษณะของงานกอสรางนั้น ๆ และสอดคลองกับสูตรที่กําหนดให
(3) การขอเงินเพิ่มคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาไดนี้ เปนหนาที่ของผูรับจาง
ที่จะตองเรียกรองภายในกําหนด 90 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางมีหนังสือสงมอบงานงวดสุดทายเปนวันแรก
จนถึ งวัน ที่ผูรั บจ างแจงความจํานงขอเงิ นเพิ่มตามสั ญญาแบบปรั บราคาไดที่สวนราชการประทั บตราเป นวั น
สุดทาย หากพนกําหนดนี้ไปแลว ผูรับจางไมมีสิทธิที่จะเรียกรองเงินเพิ่มคางานกอสรางจากกรมไดอีกตอไป
และในกรณีทกี่ รมจะตองเรียกเงินคืนจากผูรับจาง ใหกรมซึ่งเปนคูสัญญารีบเรียกเงินคืนจากผูรับจางโดยเร็ว หรือ
ใหหักคางานของงวดตอไป หรือใหหักเงินคาหลักประกันสัญญา แลวแตกรณี
/(4) การพิจารณา...

- 10 (4) การพิจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรือลด และการจายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผูรบั
จางตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได ตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ และให
ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสํานักงบประมาณเปนที่สุด
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จ ตามที่
กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมไดขยายออกไปโดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุใน ขอ 1.7
13. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อกรมไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง ตามประกาศนี้
แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูม ีสิทธิเสนอราคาจะตองมีและใชผูผาน
การทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงานหรือผูมีวุฒิบัตรระดับ
ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได โดยตองมีชาง
จํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง อยางนอยดังตอไปนี้
13.1 ชางเชื่อมไฟฟา
13.2 ชางไม (กอสราง)
13.3 ชางกออิฐ
13.4 ชางฉาบปูน
13.5 ชางติดตั้งและเดินสายไฟฟาภายในอาคาร
13.6 ชางวางทอและสุขภัณฑ
13.7 ชางอื่นๆ ตามลักษณะงานที่ตองใช
ผูรับจางจะตองจัดทําบัญชีแสดงจํานวนชางทั้งหมดโดยจําแนกตามแตละสาขาชางและระดับ
ชาง พรอมกับระบุรายชื่อชางผูที่ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูควบคุมงานกอนเริ่มลงมือทํางานและ
พรอมที่จะใหกรมหรือเจาหนาที่ของกรมตรวจสอบดูไดตลอดเวลาการทํางานตามสัญญานี้ ของผูรับจาง
14 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางฯ ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด
กรมคุมประพฤติ

